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Wstęp 

W badaniach prowadzonych na pogórniczych, nietoksycznych, surowych 
gruntach zwałowiskowych stwierdzono, że aktywność mikologiczna takich grun
tów jest znikoma. Wykazano, że wzrasta ona w miarę postępu procesów glebo
twórczych, a grzyby glebowe są wskaźnikiem nabywania przez rekultywowaną 
glebę inicjalną cech żyzności [KOWALIK 1993; KOWALIK, KOWALIK 1996]. 

Na powierzchniach toksycznych zwałowisk, dotychczas nie prowadzono tego 
typu prac, stąd celem badań na toksycznie kwaśnych gruntach wierzchowiny zwa
łowiska Kopalni Węgla Brunatnego „Bełchatów" było: 

określenie składu ilościowego i gatunkowego grzybów glebowych zasiedlają
cych rekultywowane grunty przed i po ich neutralizacji, 

określenie wpływu zastosowanych neutralizatorów na skład gatunkowy i 
dynamikę rozwoju populacji grzybów glebowych. 

Materiał i metody 

Badania przeprowadzono w latach 1995-1996 na powierzchni toksycznie 
kwaśnej (pH w roztworze KCl o stężeniu 1 mol·dm-1 wyniosło <3), zlokalizowa
nej na wierzchowinie zwałowiska KWB „Bełchatów" . Szczegółową charakterysty
kę zwałowiska i zasady przeprowadzenia zabiegu neutralizacji przedstawiono w 
pracy KRZAKLEWSKIEGO i in. [1997]. Doświadczenie obejmowało 11 obiektów, róż
niących się rodzajem i dawką neutralizatora. Zastosowano następujące neutrali 
zatory: 

kredę jeziorną z KWB „Bełchatów" (35% CaO), w przeliczeniu 12,7S i 2S,S 
t·ha- 1, 

popiół ze spalania wc,gla brunatnego z elektrowni „Bełchatów" (7% CaO) -
32,5 i 65 t·ha-1, 
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wapniak (45% CaO) - 10,0 i 20,0 t·ha-1, 

wapno palone (70% CaO) - 6,4 i 12,8 t·ha-1, 

mączkę fosforytową (40% CaO i 30% Pz05) - 2,0 i 4,0 t·ha-1• 

Powierzchnię kontrolną stanowiła powierzchnia nieneutralizowana. 
Próby gruntu do badań mikologicznych pobrano pięciokrotnie: przed neu

tralizacją gruntu (5.05.1995), przed siewem (1.08.1995) i w okresie wegetacji życi
cy trwałej Lolium perenne L. (26.10.1995, 23.05.1996, 19.09.1996). Analizy miko
logiczne wykonano zgodnie z metodyką podaną w pracy MAŃKI [1974]. 

Określono: 

dynamikę liczebności populacji grzybów glebowych, 
gatunki grzybów dominujących i influentnych, 
wskaźnik zagęszczenia kolonii grzybów. 

Wyniki badań 

W okresie dwuletnich badań, z objętych analizą gruntów wierzchowiny zwa
łowiska „Bełchatów", wyizolowano 2110 kolonii grzybów, należących do 48 gatun
ków i form. Poszczególne powierzchnie doświadczalne w różnym stopniu zasie
dlone były przez grzyby glebowe; w zależności od zastosowanego neutralizatora i 
jego dawki wyodrębniono od 92 do 290 kolonii oraz od 13 do 27 gatunków. Naj
mniejsze populacje grzybów wyodncbniono na powierzchniach zneutralizowanych 
podwójną dawką kredy i wapna palonego oraz na powierzchni kontrolnej. Naj
liczniejsze populacje grzybów wyodrębniono na powierzchniach zneutralizowa
nych mączką fosforytową (w obydwu dawkach) oraz kredą w pojedynczej dawce. 

Skład zbiorowisk grzybów wyodrębnionych z poszczególnych obiektów, róż
niących się rodzajem i dawką zastosowanego neutralizatora, był wyraźnie zróżni
cowany. 

Toksycznie kwaśne, niezneutralizowane grunty powierzchni kontrolnej w 
okresie dwuletnich bada6, były ubogie pod względem mikologicznym, zasiedlały 
je bowiem nieliczne grzyby glebowe, zdominowane przez grzyby z rodzajów: As
pergillus, Penicillium i Acremonium. Grzyby Aspergillus spp. stanowiły 38,92% ca
łości zbiorowiska, w tym A. niger v. Tiegh. - 19,08% i A. versicolor (Vuill.) Tira
boschi - 16,03%, natomiast Penicillium spp., reprezentowane przez 8 gatunków, 
stanowiły 35,88%; wśród nich dominowały P. nigricans Bain. ex Thom, P citri
num Thom oraz P funiculosum Thom. 

Na powierzchniach neutralizowanych wapnem palonym, wapniakiem oraz 
kredą Penicillium spp. i Aspergillus spp. posiadały znaczny procentowy udział w 
całości populacji. 

Na powierzchni neutralizowanej pojedynczą dawką wapna palonego, Asper
gillus spp. stanowiły 32,51 %; w tym A. versico/or (Vuill.) Tiraboschi - 18,4%, a A . 
niger v. Ticgh. - 12,88%. Na powierzchni z podwójną clawk,1 tego neutralizatora 
wartości te były o połowę niższe. Penicil/iwn spp. stanowiły aż 23,31 i 52,2% zbio
rowisk; dominowały P. funiculosum Thom oraz P verrucoswn v. cyclopium (Wcst
ling) Samson, Stoik & Hadlok. Z powierzchni tych wyizolowano w znacznej licz
bie: Phoma meclicaginis Malbr. & Roum., Scopulariopsis brumptii Salvanet-Duval 
i Rhizopus stolonifer (Ehrenb. ex Link) Lind. 
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Powierzchnie neutralizowane kredą (w obydwu dawkach) zdominowane 
były przez grzyby: Acremonium kiliense Griitr, A. niger v. Tiegh., P funiculosum 
Thom, Penicillium janthinellum Biourge oraz Trichoderma viride Pers ex Gray. Na 
powierzchniach neutralizowanych podwójną dawką kredy, w porównaniu z dawką 
pojedynczą, stwierdzono spadek Penicillium spp. z 33,85% do 26,09% i Aspergil
lus spp. z 14,01 % do 6,52%. 

Na powierzchniach neutralizowanych wapniakiem (w obydwu dawkach) 
Aspergillus spp. stanowiły 14,97% i 25,7% ogółu zbiorowisk, a Penicillium spp. 
około 16%. Oprócz nich licznie występowały Ph. medicaginis Malbr. & Roum. i 
R. stolonifer (Ehrenb. ex Link) Lind. 

Na powierzchniach neutralizowanych mączką fosforytową stwierdzono, w 
porównaniu z powierzchnią nieneutralizowaną, spadek udziału grzybów z rodzaju 
Aspe,gillus i prawie całkowitą redukcję populacji A. niger v. Tiegh. Grzyby Penicil
lium spp. stanowiły 32,03% i 22,76% całości zbiorowisk; dominowały P verruco
sum v. cyclopium (Westling) Samson, Stoik & Hadlok i P janthinellum Biourge. 
Na powierzchniach tych stwierdzono występowanie: A. kiliense Griitr, Cladospo
rium cladosporioides (Fres.) de Vries, C. sphaerospermum Penz., Mortierella horti
cola Linnem., Nigrospora sphaerica (Sacc.) Mason, Paecilomyces farinosus (Holm 
ex Gray) Brown & G. Sm., P fwnosoroseus (Wize) Brown & G. Sm., Phoma le
veillei Boerema & Bollen, R. stolonifer (Ehrenb. ex Link) Lind, S. brumptii Salva
nct-Duval, Scopulariopsis chartarum (G. Sm.) Morton & G. Sm., Trichoderma 
harzianum Rifai i T. viride Pers ex Gray. Grzyby Trichoderma spp. stanowiły 13,66 
i 18,97% ogółu zbiorowisk. Zbliżony skład zbiorowiska grzybów (z wyjątkiem Tri
choderma spp.), a poszerzony o Alternaria alternatu (Fr.) Keissler, Chaetomium 
funicola Cooke, Ch. globosum Kunze ex Steud., Ch. olivaceum Cooke et Ellis i 
Pseudeurotium zonatum v. Beyma, stwierdzono na powierzchniach neutralizowa
nych popiołem. 

Spośród ogólnej liczby 48 gatunków wyodrębnionych grzybów, 6 zaliczono 
do dominujących, 16 do influentów, a 26 do akcesorycznych. 

W grupie dominantów najliczniej występowały takie gatunki jak: A. versi
color (Vuill.) Tiraboschi, P fumosoroseus (Wize) Brown & G. Sm., P funicula
tum Thom i A. kiliense Griitr. Wśród influentów najliczniej były reprezentowane: 
P. verrucosum v. cyclopium (Westling) Samson, Stoik & Hadlok, S. brumptii Sal
vanet-Duval, T. viride Pers ex Gray, P janthinellum Biourge, P farinosus (Holm 
ex Gray) Brown & G. Sm., Ph. medicaginis Malbr. & Roum. oraz Penicillium 
expansum Link ex Gray. 

W poszczególnych terminach badań stwierdzono wahania liczebności kolo
nii i gatunków związane zarówno ze zmianami sezonowymi, jak i działaniem neu
tralizatorów. Generalnie można przyjąć, że w czasie dwuletnich badań, na po
wierzchni kontrolnej nic było większych wahań w liczebności populacji. Po dwóch 
miesiącach od przeprowadzenia neutralizacji stwierdzono gwałtowny spadek li
czebności grzybów (w porównaniu z powierzchnią kontrolną) na powierzchniach 
neutralizowanych obydwoma dawkami kredy i popiołu oraz podwójną dawką 
wapna palonego. W tym też terminie na powierzchniach neutralizowanych m,1cz
ką fosforytową stwierdzono 2-krotny wzrost populacji grzybów. Bardziej dyna
miczny i bogatszy ilościowo przebieg sukcesji stwierdzono w drugim roku bada6, 
szczególnie na powierzchniach neutralizowanych popiołem i mączką fosforytow,1 
(rys. 1). 
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Dynamics of fungal populations numbers in neutralizcd soils of the Bełchatów 
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Wskaźnik zagęszczenia kolonii grzybów w neutralizowanych gruntach zwało
wiska „Bełchatów" 

Concentration index of soi! fungi populations in neutralized soils of the Beł
chatów dumping ground 
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Największą aktywnością mikologiczną, wyrażoną wskaźnikiem zagęszczenia 

kolonii grzybów, charakteryzowały się po 17 miesiącach od przeprowadzenia neu
tralizacji, powierzchnie zneutralizowane pojedynczą dawką kredy i wapniaka oraz 
popiołem i mączką fosforytową w obydwu dawkach (rys. 2). 

Wskaźnik zagęszczenia kolonii grzybów w przypadku kredy i wapniaka był 
4-krotnie wyższy niż na powierzchni kontrolnej, natomiast na powierzchniach 
neutralizowanych mączką fosforytową i popiołem 3-krotnie. 

Dyskusja 

Skład ilościowy i gatunkowy zbiorowisk grzybów wyodrębnionych z toksycz
nie kwaśnych gruntów, neutralizowanych kredą, wapniakiem oraz wapnem palo
nym, był zdecydowanie różny od zbiorowisk grzybów wyodrębnianych z wykształ
conych gleb rolniczych i leśnych oraz rekultywowanych, nietoksycznych gruntów 
zwalowiskowych obsianych trawami [KOWALIK 1993; KOWALIK 1995a] . Świadczy to o 
braku tolerancji większości gatunków grzybów glebowych na bardzo niskie pH 
środowiska [FRANZ 1973; LEHTO 1994]. Jedynie spektrum grzybów glebowych wyi
zolowanych z powierzchni neutralizowanych mączką fosforytową i popiołem było 
zbliżone do zbiorowisk grzybów spod uprawy traw na rekultywowanych gruntach 
nietoksycznych [KOWALIK, KOWALIK 1996]. Występujące w gruncie neutralizowa
nym mączką fosforytową grzyby z rodzajów: C/adosporium, Mortiere/la, Nigrospo
ra, Paecilomyces, Phoma, Rhizopus, Scopulariopsis i Trichoderma wchodzą w skład 
mikrobiocenoz dość powszechnie występujących w glebach wykształconych [KO

WALIK, KOWALIK 1996]. Szczególnie ważny jest tu znaczący udział grzybów struktu
rotwórczych T. hanianum i T. viride. Na powierzchniach neutralizowanych popio
łem, rolę strukturotwórczą spełniały Chaetomium spp. Grzyby te oraz liczne Peni
citlium spp., przyczyniają się do wytwarzania gruzełków glebowych [HARRIS i in. 
1966]. 

Zasiedlenie gruntów toksycznie kwaśnych obiektu kontrolnego i niektórych 
obiektów niezneutralizowanych do odczynu obojętnego, przez liczne gatunki Pe
nicillium i Aspergillus, jak A. fumigatLtS, A. niger, A. wentii, P funiculosum, P pur
purogenum, P variabi/e oraz P verrucosum v. cyc/opium, potwierdza ich 
kwasolubność, o której piszą FRANZ [1973) oraz TRIQUE [1970). 

Spadek liczebności kolonii grzybów po dwu miesiącach od przeprowadzenia 
neutralizacji kredą i wapnem palonym, można tłumaczyć diametralną zmianą od
czynu gruntu (z toksycznie kwaśnego na obojętny lub lekko alkaliczny), i tym 
samym zmianą warunków siedliskowych dla grzybów. Bardziej dynamiczny prze
bieg sukcesji w drugim roku po neutralizacji mówi o stabilizacji zbiorowiska 
,,pierwotnych kolonizatorów" i zasiedleniu większości powierzchni przez nowe ga
tunki grzybów [KOWALIK 1995b]. Wprowadzenie życicy trwałej, rozwój jej systemu 
korzeniowego oraz zastosowane nawożenie mineralne miało niewątpliwie wpływ 
na dynamiczniejszy wzrost populacji grzybów glebowych w drugim roku badań. 

Wnioski 

1. Toksycznie kwaśne, nieneutralizowane grunty wierzchowiny zwałowiska 
„Bełchatów", są ubogie pod względem mikologicznym; zasiedlają je tylko 
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nieliczne grzyby glebowe, wśród których dominują: Penicillium mgncans 
Bain. ex Thom, Penicillium funiculosum Thom, Penicillium citrinum Thom 
oraz Aspergillus niger v. Tiegh. i Aspergillus versicolor (Vuill.) Tiraboschi. 

2. W aspekcie mikologicznym, najkorzystniejszymi neutralizatorami dla tok
sycznie kwaśnych gruntów wierzchowiny zwałowiska „Bełchatów" okazały 
się mączka fosforytowa i popiół, bowiem stymulowały one rozwój grzybów, 
tworzących mikrobiocenozy zbliżone do mikrobiocenoz nietoksycznych 
gruntów zwałowiska, objętych rekultywacją rolniczą i obsianych trawami. 
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Streszczenie 

Badania prowadzono w latach 1995-1996 na rekultywowanych, toksycznie 
kwaśnych gruntach zwałowiska „Bełchatów", neutralizowanych kredą, popiołem, 
wapniakiem, wapnem palonym i mączką fosforytową. Celem badań było poznanie 
grzybów glebowych, zasiedlających grunty wierzchowiny zwałowiska przed i po 
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neutralizacji oraz określenie wpływu stosowanych neutralizatorów na skład i dy
namikę populacji grzybów glebowych. Określono dynamikę liczebności populacji 
grzybów glebowych, gatunki grzybów dominujących i influentnych oraz wskaźnik 
zagęszczenia kolonii. Stwierdzono, że toksycznie kwaśne grunty zwalowiskowe są 
ubogie pod względem mikologicznym, zasiedlają je tylko nieliczne grzyby glebo
we, głównie z rodzaju Penicillium i Aspergillus. Wykonanie neutralizacji spowodo
wało zróżnicowany, w zależności od zastosowanego neutralizatora, niekiedy dyna
miczny, rozwój zbiorowisk grzybów glebowych. Przeprowadzono ocenę zastosowa
nych w doświadczeniu neutralizatorów w aspekcie ich wpływu na aktywność mi
kologiczną, tworzonej w procesie rekultywacji, gleby inicjalnej. 

SOIL FUNGI IN THE RECLAIMED DUMPING GROUND 
OF THE BEŁCHATÓW BROWN COAL MINE 

Maria Kowalik 
Department of Plant Protection, Agrieultural University, Kraków 

Key words: dumping ground, soi! fungi, neutralization 

Summary 

The study was carried out in 1995-1996 on reclaimed toxically acid soils of 
the Bełchatów dumping ground neutralized with chalk, ash, limestone, burnt lime 
and ground phosphatc rock. The aim of the study was to recognize the soi! fungi 
colonizing top laycr of dumping ground before and after neutralization, and to 
dctermine the cffect of applied neutralizcrs on the composition and dynamics of 
fungi populations. The following factors werc determincd: dynamics of soi! fungi 
population numbers, dominant and sub-dominant species, concentration index of 
the colonics. It was asccrtained that in mycological aspect the toxically acid soils 
are poor, being only colonized by a few species of fungi, chiefly of the Penicil
lium and A:,pergillus genera. Depending on applied ncutralizer, the neutralization 
brought about a varied and sometimes dynamie developmcnt of soi! fungi. The 
neutralizcrs uscd in the cxperiment wcrc cvaluatcd in aspect of their effect on 
mycological activity of initial soils bcing devclopcd in reclamation process. 
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